
 
 
 
 
 
 

ПЛАНИНАРСКО СМУЧАРСКО ДРУШТВО „ЉУКТЕН“ - секција БЕОГРАД  
ОРГАНИЗУЈЕ ПЛАНИНАРСКУ АКЦИЈУ НА  

Бјеласицу, Виситор  
28.04 -02.05 2023. године 

 
Смештај: Породична камена кућа прилагођена већем броју гостију, просторија за дневни 

боравак са камином и купатило су у приземном делу, На спрату су нам на 
располагању три собе са већим бројем кревета 3,4,5. Велика тераса, баштенски 
роштиљ, летња кухиња. У непосредној близни куће тече бистри планински поток 
Коњска ријека. Кућа је на 860 м н/в удаљена од саобраћаја и било каквог 
загађивача. Телевизија и WiFi интернет конекција су на располагању 
учесницима.  

 
 
Цена:  Цена превоза од Београда и назад, локални превоз, путарине, храна и смештај возача је 

45E  по учеснику.  
Смештај је 5Е, са доручком 7Е дневно, топли оброк у договору са домаћином 4-7Е, 
зависи шта учесници предложе а већина прихвати од 4-7Е. Наравно да свако може 
самостално спремати себи храну... Пошто у последње време имамо све више учесника 
који су вегетаријанци или имају специјалне режиме исхране имамо решење и за њих. 
Производи који ће се користити у спремању хране ће бити искључиво домаћи, 
традиционални, еколошки. Остатак понуде, кафа, чајеви, ракија бесплатни, пиво, вино 
по симболичним ценама. 
.  

 
План: 
28.04. Петак Полазак на акцију 
  17:00 - полазак Блок 23 код Супер Вера, Нови Београд, угао улица Сарајевске и 

Дринске (близу Мостарске петље), Сајам, Чукаричка падина; 
Маршрута путовања: Београд – Ужице –Пријепоље – Бијело Поље – Беране; 
23:00 - Долазак у Бањевац. Смештај у породичној кући; 
24:00 - Повечерје;   

 



 
29.04. Субота 08:30 - Устајање, јутарња тоалета, доручак, припрема за целодневно пешачење; 

09:30 – Обићи ћемо водопад Слап, потом настављамо пешачење уз кањон Коњске 
ријеке, после око 2,5 сати хода стижемо у катун Коњско, врло вероватно ће бити снега, 
носићемо крпље за сваки случај. После паузе, настављамо пешачење до видиковца 
Чукари. То је стена која доминира читавим пределом, видећемо град Беране као на 
длану, долину Лима, писту аеродрома, наравно и околне високе планине. 
Најдоминатнија планина су свакако Комови... Настављамо преко Туреће главе, катуна 
Металица до Погане главе. Ова два врха су нешто испод 2.000м н/в. Спуштамо се до 
Јеловице, простране пашњачке долине, некада начичкане катунима, торовима за стоку, 
сада претежно викендицама и по неким угоститељским објектом. Повратак је 
планиран возилом преко села Лубница до Бањевца 
16:30 - Долазак у Бањевац, одмор, ручак, дружење  
 

30.04.Недеља 07:00 - Устајање, јутарња тоалета, доручак, припрема за целодневно пешачење; 
 08:00 - Полазак возилом према Плаву.  
09:30 - Почетак пешачења, од Плава (945м н/в) из села Брезојевица, ботаничке 
баште Велемун (https://www.ruralholiday.me/seoska-domacinstva/plav-botanicka-basta-
velemun/) циљ нам је врх Виситора Плана (2.211м н/в), требаће нам, у зависности од 
услова на стази око 7-8 сати хода са успутним паузама, стаза није тенички захтевна, 
али је процена да неће бити много снега, користићемо крпље ако буде потребно, 
висинска разлика у успону и силаску је око 1.200м; Уколико нам временски услови 
не буду одговарали (ниска облачност), одлучићемо се за неки од нижих врхова у 
окружењу.  
 

01.05.Понед. 07:00 - Устајање, јутарња тоалета, доручак, припрема за целодневно пешачење; 
08:00 – Полазак на пешачење, спуштамо се до пашњака поред ријеке Бистрице 
долазимо до каменолома одакле пешачимо према врху Соко. Он доминира над 
кањоном Бистрице и пружа пелепе видике на Берански део Бјеласице. Стаза је 
окренута према југу па не очекујемо на овом успону снег, није превише захтевна нити 
дугачка, атрактивна за хедонистичко уживање..  
16:00 – Долазак у Бањевац где ћемо спремати храну, дружити се уз Логорску ватру... 
22:30  –Повечерје..  

02.05.Уторак. 07:00 - Устајање, јутарња тоалета, доручак, паковање за повратак; 



08:00 – Полазак. Циљ су нам планине Смиљевица и Џаковица у близини ски центра 
Локве, спуштамо се до Врела Ибра где ће нас чекати возило.  
14:00 – Долазак у Рожаје где традиционално правимо паузу за ручак у ресторану 
домаће кухиње "Керо"; (https://foodbook.me/mne/profile/kero) 
23:30  –Долазак у Београд,  
 

Опрема:  Планинарска опрема примерена временским условима. Планинарске ципеле су 
обавезне. Крпље обезбеђује организатор, чланови ПСД "Љуктен" немају обавезу 
надокнаде, остали учесници требају да плате сиболичну суму 500дин за амоттизацију 
опреме.  Обавезни су штапови, сваки учесник је дужан да понесе личну карту или 
пасош, здравствену књижицу и планинарску картицу са плаћеном чланарином за 2023. 

 
Вођа акције:  Предраг Голубовић      моб. тел.: 064 / 113 60 89 

емаил: golub1@gmail.com 
 

Уплата аконтације од 45E. за учеснике који приви пут иду у организацији овог водича је 
обавезна. Хвала на разумевању!  
 

Напомена: Акција се одвија у складу са "Правилником о безбедности и одговорности у извођењу 
планинарских активности"  Планинарског савеза Србије. 

СВАКИ ПЛАНИНАР УЧЕСТВУЈЕ НА АКЦИЈИ НА СОПСТВЕНУ ОДГОВОРНОСТ 
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